
Kreatívne čítanie 

Rozšíriť poznatky práce s textom a zvyšovanie 

kompetencie učiteľov so žiakmi so znevýhodnením 

 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Súkromná základná škola waldorfská 
4. Názov projektu Inkluzívna škola ako učiaca sa organizácia 

 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011R551 
6. Názov pedagogického klubu  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 6.2.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Veronika Mihóková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://waldorfskaskola.sk/tema/35/inkluzivna-
skola-ako-uciaca-sa-organizacia 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

  Kreatívne čítanie- Štúdium textov týkajúcich sa vyučovania a zmyslu gramatiky vo vyučovaní, 

zdieľanie praktických skúseností 

 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1/ úvodné privítanie, naladenie, 

2/ predstavenie programu, zhrnutie práce z minulého stretnutia 

3/ Kreatívne čítanie – Štúdium textov týkajúcich sa vyučovania a zmyslu gramatiky vo 

vyučovaní, zdieľanie praktických skúseností 

4/výmena skúseností 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhrnutie: 

Úlohu materinského jazyka nie je možné nedoceniť. Slúži medziľudskej výmene duševných obsahov, 
je nepochybne prvým predpokladom pre porozumenie medzi ľuďmi, pomáha človeku začleniť sa do 
spoločnosti. Preto sa vyučovanie materinského jazyka stáva jedným z cieľov vzdelávania, ale tiež 
prostriedkom výchovy a vzdelávania.  
Od začiatku školskej dochádzky sa kladie základ pre jazykovú výchovu v celej šírke, rešpektujúc vývoj 
dieťaťa a mladého človeka, kultivuje sa najvlastnejší prejav reči – pomenovávanie, ktoré tvorí základ 
poznávania sveta človeka. Jazyková výchova je významným prostriedkom sebapoznania, 
sebavyjadrovania a dotvárania žiakovho ”ja”.  
Jazyková výchova napomáha rozvoju myslenia, postupným zdokonaľovaním dorozumievacích 
zručností hovoreným aj písaným jazykom, osvojovaním gramatickej stavby jazyka, jeho slovnej 
zásoby v zvukovej a grafickej podobe a pravopisu. To všetko sa má diať tak, aby sa posilňoval a 
rozvíjal živý vzťah medzi človekom a slovom, medzi človekom a rečou. Len tak sa môže vyučovanie 
materinského jazyka ubrániť tomu, aby sa stalo predmetom, o ktorý nemajú žiaci záujem, ktorého sa 
obávajú, v ktorom sa nudia. Hlavnou príčinou uvedených záporných skutočností je predčasné 



abstraktné osvojovanie gramatiky a pravopisu.  
Živý vzťah medzi človekom a slovom neznamená iba prežívať obsahy, významy slov, to, čo slová 
označujú, čo vypovedajú o svete (v rozprávke, dráme, anekdote), ale prežívať zároveň samotný jazyk, 
samotné slová. Umožniť dieťaťu prežívanie zvukov reči, farby hlások, rytmu slabík, melódií viet nielen 
pohybmi rečových artikulačných orgánov, ale aj telesnými pohybmi celého tela, znamená položiť 
pevný základ jeho živého vzťahu k slovu. Neskôr sa tento hravý spôsob zachádzania s hláskami, 
tónmi, rytmami reči, prirodzený pre dieťa, zjemňuje a zvnútorňuje, ale ostáva stále živý.  
Reč, slovo, strácajú v modernej dobe svoju hodnotu. Prinavrátiť reči jej náležiace miesto, a to nie len 
v kultúre, ale celkovo v živote človeka, je jednou z úloh, ktorú si kladie pred seba waldorfská škola.  
Poznávanie jazyka (jeho slovnej zásoby, gramatickej stavby, zvukovej stránky a pravopisu) nadväzuje 
vo väčšej konkrétnosti na pestovanie dorozumievacích činností a schopností a na literatúru, na 
učebnú činnosť v tzv. rytmickej časti, ktorou denne začíname vyučovanie, a na každodenné 
rozprávanie, ktoré je zaradené po hlavnom vyučovaní. Postupuje sa prevažne analyticky, najlepšie od 
komunikačnej (mikro) situácie k pochopeniu modality a významu viet, slov, až ku gramatickému 
(fonetickému, pravopisnému) javu (faktu). Dieťa tak poznáva fakty jazyka v aktuálnom vzťahu k ich 
oznamovacej funkcii. Poznávanie jazyka, hlavne v prvých piatich ročníkoch, je založené na 
primeranom, hravom pozorovaní, obraznom myslení a intuícii, na prežívaní spojenom často s 
pohybom a rytmom, na jazykovej hre. Má to byť detskému veku zodpovedajúce, tvorivé a zaujímavé 
prenikanie do tajomstiev jazyka, jeho podivuhodného systému a jeho fungovania. Deti si v atmosfére 
hravosti a humoru, ktorú učiteľ šikovne navodzuje, vytvárajú veľmi osobný vzťah ku svojej 
materinskej reči. Škola sa tak stará o to, aby sa materinský jazyk stal človeku jeho trvalou životnou 
hodnotou. Súčasťou jazykovej zložky a pravopisu je zvuková stránka jazyka a pravopis, lexikológia, 
morfológia a syntax. 

12. Závery a odporúčania: 
- spolu s kolegami sme si občerstvili význam jazyka v rozvoji dieťaťa a gramatickej zložky obzvlášť. 

 

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Miroslava Tagar 
14. Dátum 6. 2. 2020 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
17. Dátum 7.2.2020 
18. Podpis  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná základná ško la waldor fská,  Brat i slava ,  

V ihor latská  10,  ďalej  len SZŠW  

Názov projektu:  Inkluzívna škola  ako  uč iaca  sa organizácia  

Kód ITMS projektu:  312011R551  

Názov pedagogického klubu:  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 6. 2. 2020 

Trvanie stretnutia: od 15. 00 hod do 18.00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Veronika Mihóková  SZŠW 

2. Zuzana Bugárová  SZŠW 

3. Dáša Czéreová  SZŠW 

4. Zuzana Bajusová  SZŠW 

5. Ivana Bartovičová  SZŠW 

6. Slávka Šebová  SZŠW 

7. Xenia Činčurová   SZŠW 

8. Martin Malgot  SZŠW 

9. Soňa Sládková  SZŠW 

10. Miroslava Tagar   SZŠW 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


